
PADA MJEJSK
W MONE

Protokół nr 45/13
z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Rady Miejskiej w Mosinie, które odbyło się w dniu 25 listopada 2013 r.
w Sali Radnego Urzędu Miejskiego w Mosinie, p1. 20 Października 1.

Posiedzenie otworzyła o godz. 17.30 Przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury
i Sportu Małgorzata Kaptur. W obradach udział wzięli członkowie wyżej wymienionej
komisji stałej Rady Miejskiej w Mosinie oraz goście według załączonej lisiy obecności.

PRZEBiEG POSIEDZENIA:
Inspektor ds. kontroli wewnętrznej, pożytku publicznego i pomocy publicznej Ewelina

Waligórska przedstawiła szczegóły dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia
Rocznego programu współpracy na 2014 r., którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego
protokołu. Odpowiedziała także na pytania zgłoszone przez członków Komisji Edukacji,
Kultury i Sportu w powyższej sprawie, dotyczące m.in.: wysokości kwoty zaplanowanej
w przedmiotowym projekcie uchwały, planowanych zmian wiej podziale w stosunku do roku

• ubiegłego i przyczyny jej wzrostu.
Zastępca burmistrza Waldemar Krzyżanowski oraz kierownik Ośrodka Sportu

i Rekreacji w Mosinie Waldemar Demuth udzielili wyjaśnień na temat planowanych zmian
w statucie wyżej wymienionej jednostki organizacyjnej, dotyczących wprowadzenia
odpłatności dla stowarzyszeń z wynajmu obiektów sportowych.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przyjęła w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli
7 głosami „za” wniosek nr 1.

Inspektor ds. kontroli wewnętrznej, pożytku publicznego i pomocy publicznej Ewelina
Waligórska przedstawiła szczegóły dotyczące projektu uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy
Mosina, którego kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu.

Wyżej wymieniona komisja stała przyjęła w powyższej sprawie jednogłośnie, czyli 7
głosami „za” wniosek nr 2.

Dyrektor Mosińskiego Ośrodka Kultury Marek Dudek przedstawił szczegóły
dotyczące projektu budżetu Gminy Mosina na 2014 rok, w zakresie budżetu wyżej
wymienionej jednostki organizacyjnej. Odpowiedział także na pytania zgłoszone
w powyższej sprawie przez członków Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, dotyczące m.in.:
odzwierciedlenia w projekcie budżetu wniosków złożonych przez MOK, planowanych na rok
2014 wydatków bieżących i inwestycyjnych, potrzeby budowy windy w budynku MOK-u,
wizji i perspektywy rozbudowy Izby Muzealnej.

Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie Waldemar Demuth poinformował
o szczegółach dotyczących projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2014, w zakresie budżetu
wyżej wymienionej jednostki organizacyjnej. Odpowiedział także na pytania zgłoszone
w powyższej sprawie przez członków Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, dotyczące m.in.:
bieżących wydatków. Poinformował także o planowanym poszerzeniu oferty OSiR-u.

Zastępca burmistrza Waldemar Krzyżanowski oraz kierownik Referatu Inwestycji
Wojciech Górny odpowiedzieli na pyta zgłoszone przez członków Komisji Edukacji, Kultury
i Sportu, dotyczące m.in. jednostki sprawującej opiekę nad siłownią w Ptasim Parku, nad
boiskiem w Pecnej i innymi boiskami, planowanej budowy tężni solankowej, lokalizacji
planowanej „rynny” — elementu skate parku, planów związanych z boiskiem przy Szkole
Podstawowej nr 1.
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Wyżej wymieniona komisja stała przeprowadziła dyskusję na temat

wandalizmu i możliwości jego zapobieganiu.
Kierownik Referatu Inwestycji Wojciech Górny udzielił wyjaśnień dotyczących

planowanych na rok 2014 inwestycji oświatowych.
Prowadząca obrady Małgorzata Kaptur przedstawiła projekt uchwały w sprawie

nadania Szkole Podstawowej w Daszewicach imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu, którego
kserokopia stanowi załącznik niniejszego protokołu. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu
przeprowadziła dyskusję w powyższej sprawie, w wyniku której 6 głosami „za” przy 1 głosie
„wstrzymującym się” przyjęła w powyższej sprawie wniosek nr 3.

Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk wraz z inspektorem ds. oświaty
Lidią Baraniak odpowiedziała na pytania zgłoszone przez członków wyżej wymienionej
komisji stałej w sprawie projektu budżetu Gminy Mosina na 2014 rok w zakresie oświaty
i wychowania, dotyczące m.in.: wpływu konieczności ograniczenia liczebności klas do 25
uczniów na wzrost wydatków, podstawy oszacowania kosztów bieżących na opał, czasu pracy
świetlic szkolnych, płatnych zastępstw w szkołach, czy wystarczy pieniędzy na płace.

Zastępca burmistrza Waldemar Krzyżanowski udzielił wyjaśnień na temat realizacji
projektu przeciwko wykluczeniu cyfrowemu.

Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przyjęła w sprawie projektu budżetu Gminy
Mosina na 2014 rok 3 głosami „za” przy 4 głosach „wstrzymujących się” wniosek nr 4.

Kierownik Referatu Oświaty Małgorzata Kasprzyk wraz z inspektorem ds. oświaty
Lidią Baraniak odpowiedziała na pytania zgłoszone przez członków wyżej wymienionej
komisji stałej w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w latach
2012/2013, dotyczące m.in.: różnicy w stanie ilościowym zatrudnienia obsługi między
Przedszkolem nr 4 w Mosinie a Przedszkolem w Wiórku, czasu pracy świetlic szkolnych,
przyczyny spadku uczniów dowożonych. Przedmiotowa informacja stanowi załącznik
niniejszego protokołu.

Zastępca burmistrza Waldemar Krzyżanowski poinformował o przydziale
komputerów z projektu przeciwko wykluczeniu cyfrowemu do poszczególnych szkół.
Komisja Edukacji, Kultury i Sportu przeprowadziła w tej sprawie dyskusję.

WNIOSKI PRZYJĘTE PRZEZ KOMISJĘ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU:

1. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego
programu współpracy na 2014.

• 2. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały zmieniającej uchwałę
w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie
Gminy Mosina.

3. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie nadania Szkole Podstawowej
w Daszewicach imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu.

4. Komisja pozytywnie opiniuje projekt budżetu Gminy Mosina na 2014 rok, w działach
dotyczących oświaty, wychowania, kultury i sportu.

Na tym posiedzenie zakończono o godz. 20.35.

protolkołowała p,rzewodniczyła

Joanna waczyk MW( aptur


